
SEREMOS NÓS RESPONSÁVEIS PELOS COMPORTAMENTOS DE AGRESSÃO DOS NOSSOS CÃES? 
 
O QUE É A  AGRESSÃO? 
Agressividade é um instinto básico de sobrevivência e é necessário a todos. É uma reação de emergência 
perante um estímulo e abarca uma série de comportamentos que vão desde um simples movimento de corpo 
até uma mordedura grave. 
Há uma serie de factores que podem desencadear com mais ou menos facilidade este comportamento. Devido 
ao coabitar mais estreito tem se tornado um problema muito comum. 
Teremos de ter em conta que nenhum cão de nenhuma raça, nasce “agressivo”. Todos os comportamentos têm 
uma função na perspectiva do executante e um comportamento agressivo é sempre o ultimo recurso, pois o 
conflito põem em causa a sua sobrevivência. 
 
SITUAÇÕES EM QUE O COMPORTAMENTO SE PODE REVELAR 
As situações habituais onde pode aparecer mais facilmente este comportamento, estão directamente 
relacionado com o medo e interligados com situações de protecção de recursos, invasão do espaço pessoal ou 
à falta de habituação/adaptação a estímulos desconhecidos. Manuseamentos forçados ou até mesmo que 
causem dor, podem provocar uma reacção de reflexo de defesa. Os cães podem valorizar em demasia alguns 
recursos por falta de estimulação, ambiente desconfortável e/ou pouco seguro, como comida, objectos, tutor, 
outro animal ou espaço. 
Este comportamento poderá também se revelar por falta de controlo do próprio indivíduo em situações de 
excitação excessiva, instinto predatório ou a actividade redirecionada. Em situações mais raras o 
comportamento pode-se revelar também por problemas neurológicos. 
 
Protecção de recursos | Espaço 
Protecção de espaço acontece quando um cão têm necessidade de defender uma área, que pode ir 
simplesmente à protecção da sua cama ou até mesmo de toda a área de sua casa. Influenciada pelas 
necessidades de conforto e segurança, que estão directamente relacionadas com o receito de perder. 
Ex.: O responsável tenta tirar o animal do sofá. 
 
Protecção de recursos | Comida e água 
Pode aparecer por carência alimentar ou falta de estimulação. A ausência de actividade física e/ou mental 
pode  levar o indivíduo a super valorizar um recurso primário. Quanto mais valioso for o alimento maior 
probabilidade será de apresentar este comportamento, que está directamente relacionado com o receito de 
perder, de sobrevivência e de segurança. 
Ex.: O responsável aproxima-se quando o animal está a comer. 
 
Protecção de recursos | Objectos  
Quando revela alguma possessividade em relação a alguns objectos. Como exemplo brinquedos, mantas, 
comandos, panos, etc. 
Este comportamento está directamente relacionado com o receito de perder, falta de estimulação e de 
sobrevivência. 
Ex: O responsável aproxima-se ou tenta retirar o seu brinquedo preferido. 
 
Protecção de recursos | Outros seres 
A protecção também acontece em casos em que o animal acha que deve defender o seu responsável ou outro 
animal na aproximação de outros seres. Receio de perder, segurança, conforto, sobrevivência são as 
necessidades que influenciam este comportamento. 
Ex: O animal está confortavelmente junto do seu responsável no sofá e outro membro da família aproxima-se.  
      Um macho reage à aproximação de outro macho a uma fêmea em cio. 
 
Manuseamento / dor 
Realizar tarefas de cuidados de higiene ou veterinários como por exemplo a medição da temperatura, o corte de 
unhas ou até mesmo o banho podem resultar num comportamento de agressão por medo e tentativa de 
libertação. 
Manuseamentos ou um simples toque que cause dor pode provocar uma reacção de reflexo de defesa. 
 
Invasão do espaço pessoal 
O espaço pessoal pode ser representado como uma bolha invisível que determina a quantidade de espaço que 
o indivíduo necessita para se sentir seguro. Se essa barreira for invadida o animal pode reagir por medo de uma 
forma agressiva, como por exemplo ao receber festas de um estranho. 
 
Excitação 
A falta de controlo do indivíduo em certas situações que provoque excitação podem levar a um comportamento 
descontrolado. Como por exemplo actividade física excessiva, a chegada do responsável, contacto social com 
outros cães, passeios etc. no fundo todas as situações em que o indivíduo recebe estimulação excessiva, não 
tendo capacidade para a gerir. 
 
Actividade redirecionada 
A frustração do indivíduo que quer exibir determinado comportamento mas é impossibilitado de o realizar, pode 
acabar por libertar a sua excitação no que está mais próximo, podendo ser a sua própria trela, a vedação, outro 
ser como o seu responsável o até outro animal.  



 
Predatório 
Alguns cães demonstram comportamentos predatórios descontrolado para com bicicletas, skates, outros 
animais, pessoas a correr, automóveis, etc. Comportamentos relacionados com a actividade de movimento e a 
obsessão de perseguir algo. 
 
Problemas neurológicos 
Situações raras e cuidadosamente identificadas por Médicos Veterinários, podendo ser acompanhado por um 
médico especializado. 
 
 
A agressão é uma variedade de comportamentos que ocorrem com múltiplas razões em várias circunstâncias. 
Sendo que cada indivíduo é um indivíduo e cada situação é uma situação. Deverá ser realizada uma avaliação 
cuidadosa, pois existem sempre casos raros ou de difícil identificação.   
 
PREVENÇÃO 
Para diminuir a probabilidade de estes comportamentos se revelarem devemos agir com prevenção. Criando 
rotinas diárias que integrem actividades especificas que suprimam todas as necessidades fundamentais para o 
seu bem-estar. Nessas actividades deverá ser implementada a habituação gentil a vários estímulos, como 
outros seres, objectos e ambientes, dando-lhe capacidades para gerir situações de melhor forma . 
 
HIERARQUIA DAS NECESSIDADES DOS CÃES: 
Rêfencia, Linda Michaels, Mestrado em Psicologia  
 
Necessidades Biológicas - Nutrição apropriada, Água Fresca, Exercício suficiente, Ar, Descanso, Abrigo 
interno, Temperatura adequada, Segurança, Manuseamento gentil, Cuidado veterinário respeitoso 
 
Necessidades Emocionais - Segurança, Amor, Confiança, Rotinas, Liderança benevolente 
 
Necessidades Sociais - Vinculo com pessoas e cães, Momentos de diversão 
 
Necessidades de Treino sem Força - Ausência de mau trato, Gestão do ambiente e aprendizagem 
 
Necessidades Cognitivas - Escolha, Inovação, Resolução de problemas 
 
LINGUAGEM CORPORAL 
Os cães utilizam sinais corporais para prevenir acontecimentos de conflito. Utilizam-nos para se acalmarem, 
quando se sentem inseguros, ameaçados e nervosos, para transmitirem calma e fazer com que outros seres 
implicados, cessem o comportamento que lhes causou o problema. 
Os sinais iniciais utilizados mais comuns são, o lamber-se rapidamente, bocejar, virar a cara ao lado, piscar os 
olhos, ficar paralisado, até ao rosnar ou morder o ar, antes da própria mordedura. 
Os cães têm um instinto muito forte para evitar conflitos, para comunicar e cooperar. 
É importante saber o que são estes sinais, identificá-los e para que são utilizados para o entender de melhor 
forma. 
 
SEREMOS ENTÃO NÓS RESPONSÁVEIS PELOS COMPORTAMENTOS DE AGRESSÃO DOS NOSSOS 
CÃES? 
Quantos vezes sentiu que o seu animal estava desconfortável quando lhe dava banho, e decidiu continuar? 
Deveremos avaliar o que antecede a um comportamento indesejado e ver que consequência o animal teve com 
esse comportamento. 
Devem ser analisadas e identificadas todas as condições e situações em que pode revelar-se o comportamento 
de forma a evitá-lo. 
Relações extraordinárias se criam com amor, respeito e cooperação.  
 
Em vês de nos preocuparmos tanto com as falhas devemos olhar mais para as soluções.  
 
RECOMENDAÇÃO 
Em caso de desconfiança de algum tipo de desconforto por parte do animal que poderá levar a um 
comportamento agressivo deverá contactar um médico veterinário especialista em comportamento e/ou um 
técnico especializado em comportamento animal que utilize métodos gentis. 
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